
Opustil nás zakladateľ Priemyselného inžinierstva na Slovensku 

 

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 10.11.2022 

vo veku 87 rokov navždy opustil prof. Ing. Ján Štefánik, CSc. 

Prof. J. Štefánik sa narodil 22.6.1935 v Brodne pri Žiline. 

Pochádzal z robotnícko –roľníckej rodiny. Od dvoch rokov 

vyrastal ako polosirota. Po základnej škole nastúpil na 

učňovskú školu do Zbrojovky Vsetín v odbore nástrojár 

a následne na Strednú priemyselnú školu strojnícku 

v Kysuckom Novom Meste. Vysokoškolské štúdium ukončil 

v roku 1961 na Slovenskej vysokej škole technickej 

v Bratislave v odbore Ekonomika a organizácia strojárskej 

výroby.  

Po absolvovaní VŠ štúdia nastúpil pracovať do SMZ v Dubnici nad Váhom ako asistent výroby 

a v r. 1963 ako vývojový pracovník do Stredoslovenských stavieb n.p. Žilina. V priebehu 

svojho pôsobenia v Dubnici nadviazal prof. Štefánik rozsiahlu spoluprácu s priemyselnými 

podnikmi na Považí. 

Presťahovanie VŠD z Prahy do Žiliny bolo pre neho veľkou výzvou. V roku 1964 nastupuje na 

fakultu SET VŠD v Žiline ako odborný asistent Katedry pružnosti a pevnosti. V roku 1968 sa 

stáva zakladajúcim členom Katedry inžinierstva strojárskej výroby (KISV), ktorá bola 

vytvorená na danej fakulte.    

Počas svojho pôsobenia sa venoval hlavne inováciám a ich ekonomickému hodnoteniu, 

technickému rozvoju, kvalite a simuláciám. Pre podporu vzdelávania nových kádrov 

v priemysle, v spolupráci s priemyselnými podnikmi, inicioval vznik detašovaných 

vzdelávacích pracovísk, ktoré pôsobili v Považskej Bystrici, Martine a Čadci. 

Po roku 1968 začal prof. Štefánik rozsiahlu medzinárodnú vedeckú spoluprácu, tak s krajinami 

bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj s krajinami západnej Európy. V roku 1981 pôsobil na 

University of Strathclyde v Škótsku, kde spolupracoval so svetoznámym prof. A.Carriem. Po 

návrate zo Škótska inicioval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline vybudovanie nového 

výpočtového pracoviska s prvým počítačom SMEP SM4-20, pracujúcim v reálnom čase. Tu 

vytvoril a viedol tím výskumníkov, ktorí vyvíjali softvér pre plánovanie a riadenie výrobných 



systémov. V roku 1982 založil prvé integrované pracovisko pre modelovanie a počítačové 

simulácie diskrétnych systémov na VŠDS, ktoré sa neskôr zaradilo medzi najvýznamnejšie 

pracoviská v bývalom Československu. 

Po roku 1989 patril k iniciátorom vytvorenia prvej Katedry priemyselného inžinierstva (KPI) 

v bývalom Československu a výrazne prispel na SjF k rozvoju a profilácii nového vedného 

odboru Priemyselné inžinierstvo, ktorý bol v r.2005 akreditovaný vo všetkých stupňoch štúdia, 

vrátane práv uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie. V roku 1997 bol na STU 

v Bratislave menovaný za profesora v odbore Ekonomika a riadenie strojárskych podnikov 

a stal sa garantom doktorandského štúdia na SjF vo vednom odbore Podnikový manažment.  

Po odchode na dôchodok zostal naďalej v aktívnom kontakte s KPI a zároveň pôsobil ako 

profesor na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne. 

Prof. Štefánik formoval generácie ľudí, odborne i ľudsky. Počas svojho pôsobenia 

v akademickom prostredí sa podieľal na výchove 2500 priemyselných inžinierov a desiatok 

doktorandov. Pod jeho vedením vyrástli celé generácie nových docentov a profesorov na 

Slovensku. Pôsobil vo viacerých vedeckých radách našich univerzít a v odborových komisiách. 

Súčasne aktívne pôsobil i v praxi pri riešení výskumných úloh a náročných odborných 

problémov. 

Prof. J. Štefánik bol nielen medzinárodne uznávaným vedcom, erudovaným pedagógom, ale 

hlavne výborným človekom s otvoreným srdcom, poskytujúcim pomoc a podporu všetkým, 

ktorí ju potrebovali. 

Celá rodina priemyselných inžinierov smúti a lúči sa s výnimočnou a vzácnou osobnosťou, 

ktorá nám bude veľmi chýbať.  

Ďakujeme pán profesor za Váš ľudský prístup, vykonanú prácu, myšlienky, slová a skutky. 

Česť jeho pamiatke! 

 

Pracovníci Katedry priemyselného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline. 

 


